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KDE NÁS NAJDETE
Naše zařízení se nachází v malé obci Snědovice, v Ústeckém kraji, 25km
od Litoměřic, 14km od Dubé a 25km od Mělníka. Nejbližším spádovým
městem je Štětí, vzdálené 8km. Spojení obce s okolím zajišťuje
autobusová doprava na trase Štětí – Sukorady (Dubá).

Zřizovatel Ústecký kraj

www.uspsnedovice.cz

Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo hejtmana
Oldřicha Bubeníčka

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace patří mezi příspěvkové organizace
Ústeckého kraje, kterých je dohromady téměř sto šedesát. Jejich
cílem je především zajištění kvalitních a profesionálních služeb na
vysoké úrovni. Chceme, aby se naše zařízení neustále zlepšovala a
modernizovala, a proto dle finančních možností investujeme do
jejich rozvoje a rozšiřování služeb.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace zajišťují svým klientům nejen pobytové
služby, ale také poskytování individuální péče, pokud člověk
prodělal trvalou změnu zdravotního stavu a rodina nemůže zajistit
odpovídající dohled.
I když se jistě nejedná o lehké rozhodnutí, kdy příbuzní musí řešit
otázky umístění svého blízkého člověka do domova pro osoby se
zdravotním postižením, jsem přesvědčený, že o něj bude dobře
postaráno díky kvalifikovaným zaměstnancům, kteří svou práci
dělají doslova se srdcem na dlani.
Věřím, že v našem zařízení najdete přesně to, co hledáte. Personál
v čele s ředitelem Mgr.Rostislavem Kolačevem je vždy připraven
vám poskytnout podrobné informace a zodpovědět veškeré dotazy,
které vás budou zajímat.
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

HLAVNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE

CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ

Posláním Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvkové organizace, je poskytovat služby sociální péče a to formou
pobytové služby.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace poskytuje tento druh sociální služby:
Domov pro osoby se zdravotním postižením.
Posláním organizace je prostřednictvím sociální pobytové služby
poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci,
protože jim tuto pomoc nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí.
Rozsahem a formou poskytované služby zachovávat důstojnost
uživatelů, posilovat sociální začleňování uživatelů sociálních služeb.
Vycházet z individuálních potřeb uživatelů služeb, respektovat jejich
svobodnou volbu, nezávislost a dodržovat jejich práva. Podporovat
zachování a udržování dosavadního běžného způsobu života uživatelů,
vytvářet podmínky pro využívání dostupných veřejných institucí.
Podporovat využívání přirozených vztahových vazeb uživatele a
podporovat je při zapojení do místního společenství a společenského
života.

Osoby od 18 let věku do 80 let věku, s těžkým tělesným, případně
kombinovaným postižením, kteří z důvodu zdravotního postižení
vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kteří ukončili povinnou
školní docházku a přípravu na povolání nebo se nemohou pro své těžké
tělesné případně kombinované postižení připravovat na povolání a
potřebují pobytové služby, protože jim nelze potřebnou péči zajistit
prostřednictvím podpory rodiny nebo pomocí terénních služeb
v dosavadním prostředí.
Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena
schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 175/85R/2007 ze
dne 13. 6. 2007.

CÍLE ČINNOSTI

Cílem Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvkové organizace je:
- zajišťovat podporu soběstačnosti a samostatnosti uživatelů
- zajišťovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě
- zapojovat uživatele do veřejného života a tak zajišťovat využívání
běžně dostupných služeb
- zajišťovat přípravu uživatelů na uplatnění v běžném životě na trhu
práce
- poskytovat bydlení pro uživatele, které se co nejvíce přizpůsobují
domácímu prostředí a vytvářet tak podmínky pro zachování
soukromí uživatelů
- zajišťovat podporování zájmu uživatelů o společenské kontakty
- zajišťovat zvyšování kvality veškerých poskytovaných služeb
- zajišťovat péči o zaměstnance (vzdělávání, výcviky, pomoc odborníků,
supervize)
- zajišťovat získávání dobrovolníků

PRINCIPY ČINNOSTI
Pro naplňování stanovených cílů organizace jsou zaměstnanci ÚSP
Snědovice uplatňovány základní principy a hodnoty, obsažené v
Etickém kodexu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace a jeho základních tezích:
- právo na samostatný a nezávislý způsob života
- respektování osobnosti uživatele
- respektování důstojnosti života
- respektování soukromí
- respektování bezpečí domova
- respektování denního režimu
- zaměstnání
- bydlení a stravování
- vzdělávání
- volný čas
- zdravotní, sociální a právní služby
- samospráva a spoluúčast na rozhodování
- začlenění a integrace nikoli sociální vyloučení
- rovnost bez diskriminace

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VYBAVENÍ POKOJŮ

- Poskytnutí ubytování v jedno nebo dvoulůžkových pokojích.
- Poskytnutí stravy.
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu.
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
- Sociálně terapeutické činnosti.
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
- Základní sociální poradenství
- Zabezpečení zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče
v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů.
- Fakultativní činnosti-zajištění dalších činností pro uživatele.

Pokoje uživatelů jsou nedotknutelným prostředím uživatelů, které je
zařízeno podle estetického cítění uživatelů, podle jejich vlastních
představ a odpovídá životnímu stylu uživatelů. Pokoje uživatelů jsou
vymalovány barvami podle přání uživatelů, na pokojích lze mít vlastní
nábytek, vlastní elektrospotřebiče. Ze strany poskytovatele sociálních
služeb jsou pokoje uživatelů podle typu vybaveny standardně
hygienickým zařízením: WC, sprchový kout, vana, umyvadlo, madla.
Pokoje základním vybavením: uzamykatelná šatní skříň s
uzamykatelným trezorem uvnitř skříně, noční stolek u lůžka, police,
elektrická polohovací lůžka, lednice.
Další společné místnosti a zařízení, které jsou uživateli služeb k
dispozici: společenské místnosti, televizor, Hi-Fi věž, DVD, knihovna,
společné kuchyňky (vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice,
lednička), kuřárna, společná prádelna (automatická pračka, sušička na
prádlo, žehlička, sušáky na prádlo), spol. bezbariérové hygienické buňky
a WC v hlavním objektu zařízení, používání WI-FI.

JAK TO U NÁS VYPADÁ

JAK ŽÁDAT O PŘIJETÍ
Před podáním žádosti je vhodné se telefonicky spojit s psychologem
nebo ředitelem zařízení
na tel. 416857220. Nebo nás můžete
kontaktovat prostřednictvím e-mailu reditel@uspsnedovice.cz Poté
doporučujeme po předchozí domluvě naše zařízení osobně navštívit,
kdy bude provedeno jednání se zájemcem o službu. Při jednání se
zájemcem o službu jsou žadateli poskytnuty všechny potřebné
informace o zařízení, jsou poskytnuty všechny údaje týkající se
poskytování služeb a pravidel života v ÚSP Snědovice, je stanoven
osobní cíl zájemce o sociální službu v ÚSP Snědovice. Více informací
naleznete na našich webových stránkách www.uspsnedovice.cz

